
PROJETOS 



É um joystick utilizado para trazer 

conceitos de programação ao mundo 

físico, tornando a aprendizagem mais 

prática e interativa. 

Expansível com módulos 
mCookie

Placa com sensores embutidos

Compatível com Scratch

8 sensores/ atuadores 
embarcados na placa

Principais características

Você já 
conhece o 

?



Programamos três jogos especiais 

com o IdeaBoard para ajudá-lo a 

entender melhor as funcionalidades 

do produto.

Mas essas são apenas algumas 

sugestões... Você pode se aventurar 

em diversas outras possibilidades!

O que você 
encontra 
neste 
material:



Os três projetos foram construídos 

utilizando mDesigner: um software 

de programação gráfica baseado no 

Scratch 3.0. Essa versão continua o 

conceito de design simples e bem 

escrito do Scratch e adiciona Arduino, 

programação de código Python, 

inteligência artificial e IoT (Internet of 

Things). 

Com essas funções, os usuários 

podem facilmente controlar seu 

próprio hardware  e construir projetos 

criativos  e interessantes de forma 

extremamente fácil e intuitiva: 

arrastando e soltando blocos de 

código.

Antes de 
começar...



Connection ou Conn, como é carinhosamente 

conhecido, é um personagem misterioso que 

conhece muitas línguas, mas nunca fala nada. Ele 

se comunica com os outros mentalmente, usando 

a antena na sua cabeça.

ConnConheça os 
personagens Considerada a líder da família, Corey é 

inteligente e está sempre alegre. Apesar 

do seu temperamento difícil, ela é 

muito respeitada pelos demais.

Corey



Conhecido como o irmão estabanado e 

desajeitado, Eddie possui muitos 

hobbies e adora procrastinar. Ele tem 12 

tentáculos, mas costuma esconder 8 

deles. Por ser descuidado, vive se 

metendo em confusões.

Eddie

Por ser o mais alto de todos, Frank é 

conhecido como Big F (ou Function). 

Apesar de grande, ele é o mais sensível 

e gentil da família. Também é 

extremamente carinhoso e nunca 

reclama. 

Big F (Frank)



MÃO NA MASSA!



Criando os 
elementos 
do jogo 

1. 2.

3.

O próprio Scratch disponibiliza 

vários elementos que podem ser 

utilizados para montar diferentes 

cenários de jogos. Além desses, é 

possível criar novos objetos, de 

acordo com a sua imaginação. 

Nos projetos a seguir, você 

encontrará tanto elementos já 

existentes na biblioteca do 

software, como criados 

especificamente para o jogo (um 

exemplo deste são os canos do 

terceiro projeto, “Eddie Flies”).



PROJETO 1 Caça à bolinha
JOGO



Blocos 
necessários 



Criando a 
programação 
da Corey

Bloco de início de programação

Definimos uma variável para a velocidade e atribuímos a ela o valor  0

Definimos também um ponto inicial para a Corey

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação

Limitamos a área do jogo ----> Se tocar na borda, voltar

Definimos uma condição para que o movimento da Corey aconteça

Definimos quantos passos a Corey andará quando a condição acima for verdadeira

Definimos uma condição para a Corey girar

Se a condição acima for verdadeira, a Corey girará 30º no sentido

horário e acenderá o Led com a cor vermelha 

Se a condição acima for falsa, o Led se apagará



Definimos uma condição para a Corey girar

Se a condição acima for verdadeira, a Corey girará 30º no sentido

anti-horário e acenderá o Led com a cor verde

Se a condição acima for falsa, o Led se apagará

Definimos uma condição para a mudança de cenário

Se o ambiente estiver escuro o cenário ficará “de noite”

Se o ambiente estiver claro o cenário ficará “de dia”

Define o que acontece quando a Corey iniciar como um clone

Faz com que o clone criado vá para uma certa área do cenário

Deleta o clone quando ele chegar nessa área



Montando a 
programação 
das bolinhas

Bolinha roxa

Bloco de início de programação

Define que a bola roxa vá para um posição aleatória ao iniciar o jogo

Define o número de pontos igual a 0 no início de jogo

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação

Definimos o que acontece se a Corey tocar a bola roxa

A bola roxa vai para um posição aleatória

Adiciona um ponto no marcador

Aumenta a velocidade da Corey em 2 passos

Manda uma mensagem para a programação da bola preta

Cria um clone da Corey



Montando a 
programação 
das bolinhas

Bolinha preta

Bloco de início de programação

Define que a bola roxa vá para um posição aleatória ao iniciar o jogo

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação

Definimos o que acontece se a Corey tocar a bola preta

Muda para o fundo número 1

Para o jogo

Determina o que acontece quando receber os dados da bola roxa

A bola preta vai para uma posição aleatória



PROJETO 2 
Fuja do Ovo!

JOGO



Blocos 
necessários 



Criando a 
programação 
do Conn

Bloco de início de programação

Definimos uma variável para a velocidade e atribuímos a ela valor 0

Definimos também um ponto fico no eixo Y para o Conn

Definimos o fundo inicial

Definimos uma condição para que o movimento do Conn aconteça

Definimos uma condição para que o movimento do Conn aconteça

Definimos quantos passos o Conn andará para a esquerda quando

a condição acima for verdadeira

Definimos quantos passos o Conn andará para a esquerda quando

a condição acima for verdadeira

Definimos quantos pontos serão necessários para a velocidade aumentar

Definimos o quanto a velocidade aumentará

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação



Definimos quantos pontos serão necessários para a velocidade aumentar

Definimos o quanto a velocidade aumentará

Definimos quantos pontos serão necessários para a velocidade aumentar

Definimos o quanto a velocidade aumentará

Definimos quantos pontos serão necessários para a velocidade aumentar

Definimos o quanto a velocidade aumentará



Montando a 
programação 
dos ovos (1)

Bloco de início de programação

Define os pontos iniciais em 0

Define um ponto fixo no eixo Y

Define uma posição aleatória no eixo X

Definimos a quantidade de passos que o ovo cai

Adiciona um ponto no marcador

Vai para um ponto aleatório no eixo X

Para o Jogo

Muda para o Plano de Fundo 1

Define condição para quando tocar o Conn

Define uma consequência de quando o ovo chegar ao chão

Vai para um ponto especifico no eixo Y

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação



Montando a 
programação 
dos ovos (2)

Para este jogo, fizemos uma 

mudança na programação dos ovos 

para que eles caiam em momentos 

diferentes.

A nova programação dos ovos 

ficará assim:



PROJETO 3 
JOGO

Eddie Flies



Blocos 
necessários 



Criando a 
programação 
do Eddie

Bloco de início de programação

Define um ponto fixo no eixo X

Define um ponto fixo no eixo X

Define um plano inicial

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação

Define um valor para o microfone ser ativado

Faz o Eddie subir 5 passos

Faz o Eddie descer 5 passos



Criando a 
programação 
dos canos

Bloco de início de programação

Define um ponto fixo no eixo X

Bloco referente ao que vai se repetir mais de um vez na programação

Define os pontos iniciais em 0

Define uma posição aleatória no eixo Y

Os canos andam 3 passos para a esquerda

Define a consequência dos canos ao chegar à borda esquerda

Vai para um ponto específico no eixo X

Vai para um ponto aleatório no eixo Y

Adiciona 1 ponto no marcador

Define condição para quando tocar o Eddie

Para o Jogo

Muda para o Plano de Fundo 1
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